
هللو بأرسلللنا, وفرعللو ن  متعلللق)) فرعععون (( إلىقال:  ال ن من نبدأ
أبنللاءهم يقتللل إسللرائيل, فكللا ن بني على وسلط ملكها الذي مصر حاكم

ن ذللك يفعل كا ن أنه نسائهم, قيل ويستحيي ه أجلل م ه قلال أن بعلض ل
هذا يده على ملكك زوال يكو ن رجل إسرائيل بني في سيكو ن إنه الكهنة
قول. 
وبقللي الرجللال قتللل إذا وإهانللة, لنلله لهللم إذالال ذلللك فعل إنه آخر وقول

معتمللده الول القللول ل ن أقوى, وذلللك القول المة, وهذا هلكت النساء
وال يصللدق ال إسرائيل بني عن النقل أ ن إسرائيل, ومعلوم بني عن النقل

إذالل هللو نسائهم ويستحيي أبنائهم يذبح لكونه المعقول يكذب, والمعنى
للقباط.  بالنسبة قلة الشعب, وهو هذا

آل تللاجر فرعللو ن, وقللارو ن وزيللر  هامللا ن)) وهامان فرعون (( إلى
تعللالى: الللله قللال عظيمللا, حللتى غنللى غنيللا كللا ن قللارو ن فرعللو ن, ل ن

مفععاتحه إن (( مععا والفضللة الذهب من  أي)) الكنوز من (( وآتيناه
العصللبة تثقللل بهم, أي تثقل يعني  تنوء)) القوة أولي بالعصبة لتنوء

كللثيرة فللالخزائن مفللاتيحه, إذ ن القويللاء, هللذه النللاس مللن الطائفللة أي
وعظيمة. 

وهامللا ن فرعللو ن الثلةثللة علللى يعللود  الضللمير)) فقععالوا (( وقارون
احر)) كذاب ساحر (( فقالوا وقارو ن قلدره محلذوف مبتلدأ خلبر  س
السللحر مللن فاعل اسم والساحر"  كذاب ساحر " هوبقوله:  المفسر

هو عليه, وليس هي ما غير على الحقائق فيريهم الناس يسحر الذي وهو
يللري وجللل, لكللن عللز الخللالق إال الحقائق يغير ال لنه الحقائق يغير الذي

آل سللحرة السللحرة فعللل مللا عليه, مثل هي ما غير على الحقائق الناس
تسللعى, حيللات وكأنهللا النللاس فرآهللا والعصللي الحبال ألقوا حين فرعو ن
العصا يلقي كيف ساحر موسى أ ن قالوا كذلك, هؤالء ليست وهي ةثعابين
إال هلذا ليلس ؟ سلوء غير من بيضاء فتخرج يده يدخل كيف ؟ حية فتكو ن
سحر. 
دعواه وفي ساحر آياته في الرسالة, فهو من ادعى فيما كاذب أي كذاب

المبالغللة صلليغة بيللن نسبة, والفرق أو مبالغة صيغة كذاب قال كاذب, ةثم
متكللرر, حللادث فعللل المبالغللة ملزم, وصلليغة وصف النسبة أ ن والنسبة
ارته, لكلثرة مبالغلة صليغة تكو ن وقد نسبة هذه النجار فكلمة أعرفتم نج

أكللله لكللثرة ولكللن نسبة يكو ن ال قد فهذا للطعام أكال فل ن قيل إذا وأما
أكال.   بأنه وصف



كللذاب: " سللاحر باليات, وقالوا الله  أرسله)) بالحق جاءهم (( فلما
الللله عنللد  " من)) عندنا (( من بالصدق )) بالحق جاءهم (( فلما

إ ن لهللم والسلللم الصلللة عليلله موسللى قال الوحي, حينما وهو وجل عز
بينلله المحللاورة فيلله جرت مما ذلك أشبه وما واحد الله وأ ن ربكم هو الله

السللراء سللورة وفللي الشللعراء سللورة فللي مللذكور وهللذا فرعللو ن وبين
توعللد الدامغللة بالحجة يقابلوه أ ن عجزوا الذي بالحق جاءهم لما وغيرها؛
مععن لجعلنععك غيععري إلهععا اتخععذت (( لئن:  فقللال موسى فرعو ن

أبنععاء اقتلععوا " (( قععالواآخللر:  وعيللد, شلليء ) وهللذا) المسجونين
 وعلللى)) " (( نسععائهم )) اسععتبقوا واستحيوا معه آمنوا الذين

مرتين, وقع يكو ن النساء واستحلل إسرائيل بني لبناء القتل فيكو ن هذا
بعللث, قللالوا أ ن بعللد الثانيللة موسى, والمللرة يبعث أ ن قبل الولى المرة
شللوكة, لهللم يبقللى لئل نسللاءهم واسللتحيوا معلله آمنللوا الذين أبناء اقتلوا

يللدفعن ال ضللعيفات فالنسللاء النسللاء إال يبقى لم إذا هيبتهم, لنه ولتزول
أسللوأ على وقومه موسى حقوقهن, فيبقى عن يدافعن أنفسهن, وال عن
 إلللى)) نسععائهم واسععتحيوا معه آمنوا الذين أبناء (( اقتلوا حال

آخره. 
نبعد:  لئل للفوائد ونرجع 

مبين وسلطان بآياتنا موسى أرسلنا (( ولقد:  وجل عز الله قال
السلم.  عليه موسى رسالة تأكيد الكريمة الية هذه ) في)

واعتللدوا كفروا الذين إسرائيل بني على الحجة إقامة الفائدة هذه ويتفرع
الكريم. الرسول هذا إليهم أرسل قد الله أ ن مع

إال رسوال يرسل ال وتعالى سبحانه الله الكريمة: أ ن الية هذه فوائد ومن 
صلللى النللبي عللن الثابت الحديث ذلك أكد صدقه, وقد على تدل بينة بآية
يؤمن ما اليات من آتاه إل نبيا بعث ما الله ( أنوسلم:  عليه الله

). البشر مثله على
إليهللم أرسلوا من على وحجة سلطا ن اليات أ ن الكريمة الية فوائد ومن
فيكللو ن هللذا  وعلللى)) مععبين (( وسلطانقللوله:  بدليل الرسل أعني

فائدته لبيا ن نفسه على الشيء عطف باب من آيات على سلطا ن عطف
. السلطا ن هي فاليات وةثمرته

للحللق مظهللرة مبينللة تكللو ن أ ن البللد اليللات أ ن الكريمة الية فوائد ومن
  )). مبين (( وسلطانلقوله: 

. آخره إلى))  وقارون وهامان فرعون (( إلىقال:  ةثم



ل ن التبللاع مقللام يقومللو ن الزعمللاء أ ن الكريمللة اليللة هللذه فوائللد مللن
لكللن كلهللم فرعللو ن آل إلللى بللل فقللط الثلةثللة هؤالء إلى ليست الرسالة
التباع. مقام يقومو ن السياد

أسللباب تتنلوع للرسلل المعانلدين العتللاة أ ن الكريملة اليلة فوائللد ومن 
وقللد الللوزارة تكللو ن وقللد السلللطة تكو ن قد للرسل ومعارضتهم عنادهم

أسللباب: الملللك ةثلةثة الية هذه ففي البدنية القوة تكو ن وقد المال يكو ن
(( منقللالوا:  البدنيللة القللوة عللاد المال, وفللي والثالث الوزارة والثاني

)). قوة منا أشد
لهللذا قللالوا حيللث للرسللل المكللذبين مكللابرة الكريمللة اليللة فوائللد ومن

كذاب. وأنه ساحر أنه الكريم الرسول
يقيمللوا لللم لنلله دعللوى مجللرد الدعوة رد في قالوه ما أ ن فوائدها ومن 

الضللعفاء إليلله يلجأ وهذا كذاب ساحر قالوا دليل, مجرد أي دعواهم على
والشتم السب إلى ذهبوا بالحجة الحجة مدافعة عن عجزوا إذا العاجزو ن

ذلك. أشبه وما
عن يعجز النبياء بها تألتي التي اليات الكريمة: أ ن الية هذه فوائد ومن 

تعجللز بللأمور يللأتي مللن والساحر))  (( ساحرلقوله:  الناس عامة مثلها
الناس. 

وجللل عللز الله عند من مؤيد النبي أ ن النبي وبين الساحر بين الفرق لكن
بالمعجزة يأتي حتى الشيء يعالج الذي هو الساحر أ ن بمعنى هو بفعله ال

وجللل, عللز الللله بللإرادة بللل منه عمل أي بدو ن تأتيه اليات فإ ن النبي أما
بينهما الفرق قلنا ؟ النبي وآية الكرامة بين الفرق ما إذ ن إنسا ن قال فإذا
آتلاه من أ ن نفسه, أي للنبي فتأتي الية وأما النبي لمتبع تأتي الكرامة أ ن

الللله ولكللن نللبي أنلله وال رسللول أنلله يقول ليس الولياء من الكرامة الله
الللذي للنللبي آيللة أيضللا ذلللك وفي للسلم تأييدا أو له تأييدا الكرامة يؤتيه

يتبعه.  
هل ك) ) ضععل ل في إل الكافرين كيد (( وما : " تعالى الله قال ةثم
يكللو ن أ ن يصللح مبتللدأ, وال كيللد ؟ اسمها نجعلها أو مبتدأ نافية, وكيد  ما"

ابلن النفلي, قلال ينتقلض أال ليلس عملل ملا عملل شرط من ل ن اسمها
مالك: 

 زكن وترتيب النفي بقا مع
كثير الكريم القرآ ن ما, وفي عمل عاملة تكو ن ال فإنها النفي انتقض فإذا
لنلله بشللرا إال هللذا مللا يقللل  ولم)) مثلكم بشر إل هذا (( ماهذا:  من



الكيللد ؟ الكيد هو ما الكافرين مبتدأ, كيد نافية, وكيد ما النفي, إذا انتقض
إلللى التوصللل معناهللا متقاربللة كلمللات كلهللا أشللبهها وما والخداع والمكر
بخصللمه اليقللاع إلللى يتوصللل يشللعر, يعنللي ال حيللث من بالخصم اليقاع

يلأتي ال والخللادع والمللاكر الكائللد ل ن الخصللم بهللا يشللعر ال خفية بأسباب
بالخصللم اليقللاع إلللى التوصل خفية, فهي بأسباب بل هكذا علنا بالشيء

على يكيدو ن عظيم كيد لهم خفية, فالكفار بأسباب أي يشعر ال حيث من
الشلليء علللى الكيللد بين فرق هناك للسلم, ل ن يكيدو ن وليسوا السلم
يقللل ) ولللم) ليوسععف كععدنا (( كذلك:  تعالى الله قال للشيء والكيد
علللى كيللد لهم عليه, الكافرين كيدا يسمى هذا بالعدو الكيد ) لكن ( على

ه يدحضلو ن سلبب كلل عظيملا, ويفعللو ن كيلدا يكيلدو ن الرسلل حجلة ب
)) ضععل ل فععي (( إليقللول:  وجل عز فالله عملوا مهما الرسل, ولكن

السلبيل يهتلدي ال الضلال أ ن كملا وضلياع هلك فلي أي ضلل في كيدهم
المقصود.   إلى يوصلهم ال الكفار هؤالء كيد كذلك

بللالحق أتللى والسلم الصلة عليه موسى أ ن الكريمة الية هذه فوائد من
أمامهم. به صدع أنه على يدل وهذا وقارو ن وهاما ن فرعو ن إلى

فلللم بلله جللاء الللذي الحق رد عن عجزوا المكذبين هؤالء أ ن فوائدها ومن
بمثلها. الحجة يقابلوا

أبنللاء اقتلللوا قللالوا والتهديد القتل إلى لجئوا الثلةثة هؤالء أ ن فوائدها ومن
معه. آمنوا الذين
المللرأة الرجللال, وأ ن هم عنها ويدافع الديار يحمي الذي أ ن فوائدها ومن

قالوا: هؤالء أ ن ذلك دليل العدو يدفع أو البلد عن يدافع الذي بذاك ليست
)). معه آمنوا الذين أبناء (( اقتلوا

فهللم متعصللبو ن أنهللم يعني للكافرين التام التعصب الية هذه فوائد ومن
المللؤمنين وغيللر  يعنللي))  معه آمنوا الذين أبناء (( اقتلوايقولو ن: 

آمنوا. الذين أبناء اقتلوا تقتلونهم ال إسرائيل بني من
امتحانللا المللؤمنين علللى أعللدائه يسلللط قللد تعللالى الللله أ ن فوائدها ومن

إيللذاء اشللتد إيمللانه اشللتد كلما النسا ن يكو ن كذلك, وقد وابتلء, والواقع
له. الله أعداء
(( وما:  لقللوله للمللؤمنين يكيللدو ن الكفللار أ ن الكريمة الية فوائد ومن
).) ضل ل في إل الكافرين كيد
لللم كفللار, ولهللذا بأنهم الثلةثة هؤالء على الحكم الكريمة الية فوائد ومن
كفلار, هلؤالء أ ن إللى إشارة الضمار موضع في أظهر بل كيدهم وما يقل



فائدتا ن:  منه يستفاد الضمار مقام في الظهار أ ن لنا سبق وقد
بهللذا ضميرهم محل الظاهر حل الذين هؤالء على الولى: الحكم الفائدة

كيععد (( ومععا والشللمول, الثللالث: التعليللل الوصللف, والثللاني: العمللوم
) .) ضل ل في إل الكافرين

كللادوا مهمللا الكفللار بأ ن للمؤمنين التامة البشرى الكريمة الية فوائد من
استفادوا وإ ن شيئا منه يستفيدوا ولن ينفعهم لن وهالك ضائع كيدهم فإ ن

للمتقين.   والعاقبة مؤقتة فائدة يستفيدو ن فإنما
وليععدع موسى أقتل ذروني فرعون (( وقا ل:  تعالى الله قال ةثم

ويسللتحيوا إسللرائيل بنللي أبنللاء يقتلوا أ ن اقترحوا كانوا بالله ) أعوذ) ربه
)) ربععه وليععدع موسععى أقتل (( ذرونيقال:  فرعو ن نسائهم, لكن

إسللرائيل, بني زعيم هو موسى ل ن هذا قال موسى, وإنما أقتل اتركوني
وضعفهم.  التباع وهن يوجب الزعيم قتل أ ن ومعلوم

دليل  اتركوني)) موسى أقتل ذروني فرعون (( وقا لقوله:  وفي
النللاس إ ن يقللول خللبيث, كللأنه كائللد ممللوه رجل وأنه فرعو ن تمويه على

لقتلتلله, فيقللول يمسللكوني النللاس أ ن ولللوال موسى قتل عن يمسكونني
مللراده عللن يللرده أ ن يستطيع أحد ال أنه أقلته, مع اتركوني عليه اتركوني

موسلى, وأقتللل: أقتللل ذرونللي يموه العلى, لكن ربكم أنا لهم يقول لنه
المر  وجواب)) موسى أقتل (( ذروني المر جواب أنه على مجزوم

قولين:  على ؟ مقدر بشرط أو به مجزوم هو وهل مجزوما؛ يكو ن
مقللدر, التقللدير: بشللرط مجزوم والثاني: أنه به مجزوم الول: أنه القول

أنلله الحللديث وفللي التفسير في عندنا موسى, والقاعدة أقتل تذروني إ ن
فنقول هذا التقدير, وعلى عدم فالصل وعدمه التقدير بين الكلم دار إذا

السكو ن.   جزمه وعلم المر جواب أنه على مجزوم مضارع فعل أقتل
 بنللى" قتلععه عن يكفونه كانوا )) قا ل: " لنهم موسى (( أقتل
ويقلول يكفلونه كانوا أنهم اللفظ ظاهر على هذا قوله الله رحمه المؤلف
قتللله, وال عللن أحللد يكفلله لللم كللذاب أنلله نللرى الللذي أقتله, ولكن ذروني

ال يمللوه, لنلله أ ن أراد هللو أبللدا, لكللن قتللله عللن يكفلله أ ن أحللد يسللتطيع
(( ذرونععيويقول:  قتله عن يكف أنه موسى, فتظاهر يقتل أ ن يستطيع

بللالله, الللواو والعيللاذ  تحللدي)) ربه )) قا ل: (( وليدع موسى أقتل
مجللزوم مضللارع فعللل ربه: ويدعوا المر, وليدع الم عطف, واللم حرف

يدع عليها, وأصل دليل قبلها والضمة الواو حذف جزمه وعلمة المر بلم
سللبحانه أرسله ومن لموسى سافه تحدي هذا وليدع يدعوا, وقوله: أقتله



مني.  ليمنعه أرسله الذي الرب هذا فليدع صادقا كا ن إ ن وتعالى, يعني
المللر الم المللر, وهللل الم اللم أ ن لكللم  ذكرنا)) ربه (( وليدعوقوله: 
تكللو ن وةثللم والفاء الواو بعد ساكنة, لكنها هي نقول ؟ مكسورة أو ساكنة
ليقطععع ثععم السماء إلى بسبب (( فليمدد:  تعالى الله قال ساكنة

) وهنللا) نععذورهم وليوفععوا تفثهععم ليقضوا (( ثم:  تعالى ) وقال)
)).  ربه (( وليدعقال: 

أضلاف وإنملا اللله بربوبيلة ظاهرا يعترف ال لنه ربنا يقل ولم وقوله: ربه
الللذي ربللك هللذا يقللول كللأنه التنكيت, يعني أجل من موسى إلى الربوبية
مني.  فليمنعك صادقا كنت إ ن زعمت

)) الفساد الرض في يظهر أن أو دينكم يبد ل أن أخاف (( إني
سلليذكر )) انتظللرواالفسععاد الرض فععي يظهععر (( وأنعنللدي:  أنللا

الخللوف  هللذا)) دينكععم يبععد ل أن أخععاف (( إني القللراءات؛ المؤلف
ديللن يبللدل هللؤالء معلله بما موسى أ ن يخاف هو حقيقة نعم ؟ ال أو حقيقة

جللاء الللله. فللإذا اعبللدوا يقللول لفرعو ن. وموسى التعبد دينهم هؤالء, ل ن
فرعللو ن إلى يتجهوا أ ن بدل الناس فصار الدين بدل الناس واتبعه باليات

دينكعم يبعد ل " (( أنقللال:  وجل. ولهذا عز الله إلى يتجهو ن ويعبدو ن
فللإذا فرعو ن عبادتهم هو دينهم إذ ن"  فتتبعونه إياي عبادتكم )) من
واتبعللوا الللدين فتبللدل الللله إلللى انصللرفوا الللله عبادة إلى موسى دعاهم

موسى. 
صللرف هللو زعمه على  الفساد)) الفساد الرض في يظهر (( وأن

الناس, بدل تفريق آخر وجه, ووجه هذا الله عبادة إلى عبادته عن الناس
يختلفللو ن, فيكللو ن راغللب بيللن ومللا خللائف بيللن مللا عليه متفقين كا ن أ ن

فسللاد, أنلله شللك ال المللة لفرعو ن, وتفرق وبعضهم لموسى تابع بعضهم
والثللاني: الدين وجهين, الول: تغيير من يدعيه الذي الفساد إظهار فصار
المة.  تفريق

 القتللل" وغيععره قتل )) من الفساد الرض في يظهر " (( وأن
المقاتلللة, إلى النزاع بينهم يصل أ ن المة بين االختلف الزم من غالبا هذا
الله.  عبادة إلى فرعو ن عبادة من الناس عبادة تغير ومنه غيره أو

قللال: وفللي الواو, لنه على شرح الشارح  إذا" أو قراءة " وفيقال: 
لكللم ذكرنللا الذي االصطلح على بناء سبعية هذه القراءة أو, طيب قراءة

سللبعية, وإذا فهللي مثل والفتللح قللال: بالضللم أو قللراءة قال: وفي إذا أنه
 شاذة؛ فهي قال: قرئ



فللي يظهللر  وأ ن" العدا ل وضعم والهععاء اليعاء بفتععح أخرى " وفي
هللذه يظهللر, طيللب فاعللل الفسللاد أ ن علللى الللدال ضللم الفسللاد الرض

الظللاهر, لكللن حيللث من معنى تختلف نعم ؟ معنى تختلف هل القراءات
الفسللاد, ظهللر الرض فللي الفسللاد موسللى أظهللر إذا واحد, لنلله مؤداها
فائدة.  فيه القراءات اختلف فيكو ن

يبللدل أ ن أمريللن أحد خاف (أو) صار كانت والواو, إذا أو من أوال: الفائدة
)) يظهععر وأن دينكععم يبد ل (( أن الفساد, والللواو يظهر أ ن أو الدين
مللن بللد الفساد, وال وظهور الدين المرين: تبديل اجتماع من خاف يكو ن

يبللدل لللم الفسللاد, وإ ن يظهللر أ ن وإمللا الللدين يبللدل أ ن المرين, إما أحد
يجمللع أ ن آخللر طللرف مللن أيضللا ونزاع, والبد قتل هناك يكو ن لكن الدين

ول ويظهلر ليظهلر بالنسلبة الفساد؛ وظهور الدين المرين: تبديل بين نق
يظهععر (( وأنكا ن:  فإذا يظهر ال وقد يظهر فقد الفساد إظهار قصد إذا

الفساد, طيللب إظهار من أراده ما حصول  صار)) الفساد الرض في
وقععا ل الفسععاد الرض في يظهر (( وأنواحد,  مؤداها فالقراءات

آخره.  إلى)) موسى
ذرونععي فرعععون (( وقا لالكريمة:  الية هذه فوائد من الفوائد نؤخذ

الواقللع خلف يظهللر مخللادع مللاكر رجل وأنه فرعو ن تمويه آخره  إلى))
).) موسى أقتل ذروني فرعون (( وقا ل:  لقوله
أراد أنه حد إلى موسى على فرعو ن حنق الكريمة: شدة الية فوائد ومن
قتله.
(( دعونيقللال:  حيللث فرعللو ن تحللدي الكريمة: شدة الية فوائد ومن

. ال أو يفيده هل ربه دعا إذا يتحداه  يعني)) ربه وليدع أقتله
بالللدعاء المللؤمنين سلللح مللن الكفللار الكريمللة: خللوف اليللة فوائد ومن

قللد أنلله شك ال لكن التحدي المقصود كا ن  وإ ن)) ربه (( وليدعلقوله: 
السلم. عليه لموسى سلح الدعاء أ ن فهم
(( إني:  لقللوله لللدينهم الكفللار الكريمللة: تعصللب الية هذه فوائد ومن

) .) دينكم يبد ل أن أخاف
بالعبللادة, يعنللي له يدينو ن فرعو ن قوم الكريمة: أ ن الية هذه فوائد ومن

)). دينكم يبد ل أن أخاف (( إنيلقوله:  عبادة له تذللهم يتخذو ن
الرض فللي فسللاد اليما ن أ ن يرو ن الكفار الكريمة: أ ن الية فوائد ومن 

ذلللك يللرو ن كانوا ) وإذا) الفساد الرض في يظهر أن (( أو:  لقوله
زعمهم.  على الرض تفسد ال حتى وبينه الناس بين يحولوا أ ن فلبد



مللا علللى لبقائهم كذب هو ما يدعو ن الكفار الكريمة: أ ن الية فوائد ومن
مللن الفساد الرض في ظهر لله دانوا إذا الناس أ ن دعواهم وهو عليه هم

.  أعلم والله لفرعو ن تدينهم على الناس يبقوا أ ن أجل
...:  الطالب
التكللذيب مللن الرسللل أصللاب ما قال: إ ن العلماء بعض أ ن : يقول الشيخ

 ؟ به اتهم بما اتهامه من يوسف أصاب مما أشد والتعذيب
بلله اتهللم بما اتهم والسلم الصلة عليه حكم, فيوسف شيء فيقال: لكل

النهايللة, وهللؤالء فللي براءتلله وظهللور براءتلله مللع عليلله, وسللجن وعذاب
قتللل, بعضللهم التعللذيب, بللل مللن بيوسللف فعللل مما أكثر فعل المكذبين

 وهذا.  هذا بين المقارنة يمكن وجه, وال شيء فلكل
؟ واحدة مرة كلهم وقارو ن وهاما ن فرعو ن هلك : هل الطالب
فليس الرض وبداره به خسف أنه بين وجل عز فالله قارو ن : أما الشيخ
فرعو ن.  مع هلك أنه فالظاهر هاما ن بالغرق, وأما هلك ممن

أ ن وقللالت بلامرأة أتللى أنله هلكلله سللبب قارو ن أ ن صحيح : هل الطالب
 ؟... بها زنى موسى
الرض.  به خسف الذي هو بماله : أبدا, افتخاره الشيخ

؟ عربي أصله فرعو ن : هل الطالب
هللذا قال من الريا ن, ونقول بن مصعب فرعو ن اسم أ ن : يقولو ن الشيخ

منلله, بريئللو ن العللرب, والعللرب مللن بريللء وهللو خللبيث قطبي فرعو ن ؟
وفرعللو ن إسللرائيل بنللي من اليهود هذا, ل ن يقولو ن يمكن اليهود ويمكن

. ويمشي معهم فرعو ن حطوا أعداؤهم, قالوا ال ن عدوهم, والعرب
عللم أنه  قيل)) موسى قوم من كان قارون (( إن: قوله:  الطالب

.؟ إسرائيل بني من هو موسى, فإذا
أعلم.  : الله الشيخ

هللي  لماذا)) ظهوره على (( لتستوواقوله:  في المر : الم الطالب
 مكسورة. ؟

الم كانت لو أيضا, حتى مكسورة المر, وهي الم ليست هي : أوال الشيخ
 ليسللت)) (( لتستوواقللوله:  فللي اللم مكسورة, ولكللن صارت المر

مععا والنعععام الفلععك مععن لكم (( جعلالتعليللل:  معناهللا للمر, بللل
).) ظهوره على لتستووا تركبون
؟ الضابط هو : ما الطالب
الم  هللذه)) سعععته مععن سعععة ذو (( لينفق السياق : الضابط الشيخ



بععالله لتؤمنععوا ونععذيرا ومبشععرا شععاهدا أرسععلنا ك (( إنععا أمللر
للمللر, تكو ن أ ن ويحتمل للتعليل تكو ن أ ن يحتمل هذه ) اللم) ورسوله

أظهر. للتعليل ولكنها
هععم مععا وليقععترفوا (( وليرضوهتعللالى:  قللوله فللي : اللم الطالب

 ؟)) مقترفون
يؤمنععون ل الععذين أفئععدة إليععه (( ولتصععغىالمللر:  : الم الشلليخ

التعليلل, ولهلذا الم الملر الم ) ليستوليقترفوا) وليرضوه بالخرة
دائمللا: مكسللورة هللي بللل الثلةثللة الحللروف بعللد ولو تسكن ال التعليل الم

لليتمتعوا ) ما) وليتمتعوا آتيناهم بما (( ليكفروا نعم.   تقول: و
 ؟... قارو ن هلك قصة رواية صحة : ما الطالب
لنلله بلله أهلكلله بمللا وجللل عللز الللله أهلكه قارو ن أ ن لك قلت : أنا الشيخ
المرأة ومسألة))  عندي علم على أوتيته إنما (( قا لبماله:  افتخر
. صحيحة هي ما موسى بها زنا أنه قال التي

ل ل: القارئ لقا لو لسى ((  نني ممو مت إإ ذذ نبي مع لر ذم إب مك نب لر ذن لو نل إم رر مكعع نبعع لك لت مم
من ل إم ذؤ إم مي ذو لي إب إب لسا إح ذل ل ل ا لقا لل لو مج لن لر إم ذؤ ذن مم إ ل إم لن آ ذو لع ذر مم إف متعع ذك لي

مه لن لما لن إإي ملو مت ذق لت لل لأ مج ذن لر ل ل لأ مقو لي لي نب مه لر لل ذد ال لقعع ذم لو مك لء إت لجععا لنععا ني لب ذل إبا
ذن ذم إم مك نب ذن لر إإ مك لو لبا لي إذ إه لكا ذي لل لع مه لف مب إذ ذن لك إإ مك لو لقا لي إد ذم لصا مك ذب إص مض مي ذع لب

إذي لل ذم ا مك مد إع لن لي له إإ لل إدي ل ال ذه ذن لي لو لم لف مه إر ذس لب مم لذا إم ليا لك ذو مم لق مكعع لل

مك ذل مم ذل لم ا ذو لي ذل لن ا إري إه إض إفي لظا ذر ل
ل ذن ا لم لنا لف مر مصع ذن لين إس إمعع ذأ إه لبعع للعع ال

ذن لنععا إإ لء ل ل لجا من لقععا ذو لععع ذر ذم لمععا إف مكعع إري لل مأ لرى لمععا إإ أ
لمععا ل ذم لو مك إدي ذهعع لل لأ إإ

لل إبي إد لس لشا لر ].29: )[غافر) ال
تبللارك الللله قللال الرجيم الشيطا ن من العليم السميع بالله : أعوذ الشيخ
أقتللل ذرونللي قللال فرعو ن أي فرعو ن, أنهم مع موسى قصة في وتعالى

 ؟ تمويه هو أو ظاهره على هذا موسى, فهل
: تمويه.الطالب
؟ ذلك : تمويه, كيف الشيخ

ذلك.  على قادر : أنهالطالب
قتللله, حللتى مللن ممنوع أنه للناس موه ولكن ؟ يمنعه ومن : يعني الشيخ
؟ يقتله لم لماذا يقولوا
يفيد ماذا ؟ الجملة هذه تفيد  ماذا)) ربه (( وليدعقوله:  : طيب الشيخ

 ؟ فرعو ن من هذا قول
التحدي.  : يفيدالطالب



فادعه.  يجيبك ربا كا ن إ ن : يعني الشيخ
 ؟  بماذا)) دينكم يبد ل أن أخاف : (( إني: قوله الشيخ

الله.  عبادة إلى فرعو ن عبادة من يصرفهم : أ نالطالب
 فيهللا)) الفسععاد الرض فععي يظهر أن (( أوقللوله:  : طيب الشيخ

ييظهللر)) الفساد الرض في يظهر (( وأنقراءة:  ييظهللر, طيللب   و
ييظهللر وعلللى مرفوعللة تكللو ن ؟ القراءتيللن ) علللى (  الفساد تكو ن كيف
(( وأن بللالواو ؟ ةثانية قراءتا ن ) فيها ( أو  طيب... أنها على بالفتح تكو ن

 )) يظهر أن )) (( أو يظهر
هللذا أ ن يللرى  وهللو... ؟ فرعللو ن قللاله الذي الفساد هو ما : طيب الشيخ
إلللى ذلللك  ويللؤدي... ؟  والثللاني)) دينكععم يبد ل (( أنلقللوله:  فسللاد

واالقتتال.   الفوضى
:" (( وقععا ل وتعللالى تبللارك الله قال الجديد الدرس نبدأ : طيب الشيخ

)) وربكععم بربععي عذت (( إني ذلك سمع )) وقد لقومه موسى
 تللوجيه)) عععذت إنععي لقععومه موسى (( وقا ل قوله: " آخره إلى

(( إنيلفرعلللو ن:  موسى قال بصواب, بل ليس موسى قوم إلى القول
يعنللي مواجهللة للله قللاله قللد فرعو ن كا ن إ ن  هذا)) وربكم بربي عذت

بربللي عللذت قللال: إنللي موسللى مواجهللة, فللإ ن موسى أقتل ذروني قال
مللع يتحللدث فرعللو ن كللا ن إذا أما متكبر؛ كل قال: من ولكن منكم وربكم
تعللالى: أ ن الللله رحملله المؤلللف قللال مللا فعلى ذلك موسى وسمع قومه

واللله الظلاهر ولكلن وربكلم؛ بربلي علذت إني قال هذا سمع لما موسى
أقتللل ذرونللي قللال حيللن لفرعللو ن قللاله أصح, أنلله الول المعنى أ ن أعلم

موسى. 
بالله, ل ن اعتصمت  عذت: بمعنى)) وربكم بربي عذت (( إنيقال: 
والليللاذ, قللال العيللاذ العلمللاء: ويقللال بلله, قللال االعتصللام بالشيء العياذ

تخشللاه, بمللا والعياذ يرجى بما اللياذ أ ن واللياذ العياذ بين العلماء: الفرق
الشاعر:  قول ذلك على وأنشدوا

يجبر أحاذره, ال مما به أعوذ     ومن أؤمله فيما به ألوذ من يا
 جابره أنت عظما يهيضو ن وال    كاسره أنت عظم الناس

والخاصللة, العللام الربوبيللة هللذه وربكللم اعتصمت, بربي عذت معنى إذ ن
الربوبيللة مللن وقللومه لفرعو ن الله ربوبية خاصة, وربكم ربوبية هذه ربي

العامة. 
ينطبللق الوصللف ) وهللذا) الحساب بيوم يؤمن ل متكبر كل (( من



الملترفع هلو علال, والمتكللبر عللات طللاغ متكلبر فهللو فرعو ن على تماما
الخلللق علللى وإما الحق عن إما الكبر الخلق, ل ن وعلى الحق عن كبرياء
الناس وغمط الحق بطر ( الكبروسلم:  عليه الله صلى النبي لقول

الحللق, وغمللط عللن التكللبر وهللذا وازدرائلله احتقللاره الحق: يعنللي  بطر)
قللب فلي اجتملع الخللق, وإذا عللى التكلبر وهذا احتقارهم الناس: يعني

بالله.  والعياذ الهالك فهو الحق عن وتكبر الخلق على تكبر المرء
عللن القيامللة, وعللدل يللوم  يعني)) الحساب بيوم يؤمن (( لوقوله: 

يللوم مللن خوفللا أشللد الحسللاب ل ن الحسللاب يللوم إلى القيامة يوم قوله
وشر خير من عملت ما على تحاسب سوف أنك لنسا ن قيل القيامة, إذا

لنلله القيامة دو ن الحساب ذكر ويستقيم, وإنما ويوجل يخاف سوف فإنه
يرتدع فسوف عمله على سيحاسب أنه علم إذا النسا ن فإ ن تخويفا أشد
بالوامر.  ويقوم المعاصي عن

رجل أتقتلععون إيمانه يكتم فرعون آ ل من مؤمن رجل (( وقا ل
بالقتل لموسى فرعو ن بتهديد المؤمن الرجل هذا سمع آخره, لما ) إلى)

باسمه يعينه لم))  مؤمن رجل (( وقا لالية:  سياق ذلك, وتأمل قال
إنملا االسللم معرفللة المقصلود ليلس لله, لنله كتمانا مؤمن رجل قال بل

العلللم, فضلول ملن فهلي السلماء تعييلن القضلية, أملا معرفة المقصود
أهميللة, ذا فليللس يحصللل لللم طيللب, وإ ن فهللذا حصللل إ ن أنلله بمعنللى

الله, وربملا  ملؤمن)) فرعون آ ل من مؤمن رجل (( وقا ل نقلول ب
مللن المللراد أ ن  يحتمللل)) فرعععون آ ل (( مععن أيضللا بموسللى مللؤمن

الل أتبللاعه, ل ن مللن المللراد أ ن قرابته, ويحتمل النسا ن آل قرابته, ل ن
مللن هللو إسرائيل, بللل بني من ليس فالرجل كا ن التباع, وأيا على تطلق

إليه.    ينتمو ن الذين قومه من أو قرابته من كا ن فرعو ن, سواء قوم
إلللى المؤلللف أشللار قللول  هللذا" عمععه ابن هو " قيلالمؤلف:  وقول
علللى خوفللا ويسللره يخفيلله  أي)) إيمععانه (( يكتم قيللل؛ بكلمة ضعفه

)) إيمععانه يكتععم فرعون آ ل من مؤمن (( رجلقوله:  نفسه, وفي
صفات:  ةثلث هذه

النكللرة النحو: إ ن علماء قال وقد إيمانه يكتم فرعون آ ل من مؤمن
يكللو ن أ ن ويجللوز حللاال يكللو ن أ ن يجللوز بعدها ما فإ ن مرة أول وصفت إذا

حلال, إيملانه حال, يكتم فرعو ن آل من يكو ن أ ن فيجوز هذا صفة, وعلى
أ ن حال, ويجللوز إيمانه ةثانية, ويكتم صفة فرعو ن آل من يكو ن أ ن ويجوز
(( يكتمةثالثللة,  صللفة إيمللانه ةثانيللة, ويكتللم صللفة فرعللو ن آل من تكو ن



يقععو ل أن رجل (( أتقتلون وقللومه فرعو ن عن يخفيه  أي)) إيمانه
 )). الله ربي


